
 

 

Stanovy spolku – Mamiko, z.s. 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Spolek s názvem Mamiko, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek jeho členů. 

2. Sídlo spolku je na adrese Veverčí 370, 725 26 Ostrava – Krásné Pole. 

Čl. II. 

Účelem spolku 

Účelem spolku je: 

a) Materiální a finanční pomoc neonatologickému oddělení Gynekologicko – porodnické kliniky, 

Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba; 

b) Sdružování rodičů a přátel nedonošených dětí; 

c) Pomoc rodinám nedonošených dětí.  

Čl. III. 

Hlavní činnost spolku 

1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., kdy tento účel je naplňován zejména 

prostřednictvím těchto činností: 

a) Finanční a materiální pomoc neonatologickému oddělení Gynekologicko – porodnické kliniky, 

Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba; 

b) Získávání finančních prostředků potřebných k materiální pomoci; 

c) Pořádání veřejných sbírek; 

d) Podpora a pomoc rodičům předčasně narozených dětí; 

e) Pomoc a podpora předčasně narozeným dětem;  

f) Spolupráce s ostatními spolky, neziskovými organizacemi, nadacemi a veřejnou správou; 

g) Spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni; 

h) Účast v grantových řízeních. 

2. Propagace aktivit spolku bude zajišťována prostřednictvím: 

a) Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů souvisejících s předmětem     

činnosti spolku a jeho účelem; 

b) Sdružování rodičů prostřednictvím sociálních médií; 

c) Pořádání kulturních a sportovních akcí. 

Čl. IV. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. 

2. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 



 

 

3. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, kdy k přijetí 

člena je potřebná nadpoloviční většina hlasů členů výboru.  

4. Přihláška musí obsahovat: 

a) Jméno a příjmení; 

b) Datum narození; 

c) Adresu trvalého bydliště;  

d) Telefonický a e-mailový kontakt. 

5. Člen spolku má právo: 

a) Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; 

b) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; 

c) Podílet se na praktické činnosti spolku. 

6. Člen spolku má povinnost: 

a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku; 

b) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 

v rozporu se zájmy spolku; 

c) Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce; 

d) Platit členské příspěvky.  

7. Členství ve spolku zaniká: 

a) Doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi výboru; 

b) Úmrtím člena; 

c) Zánikem spolku; 

d) Vyloučením člena na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů výboru spolku; 

e) Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

8. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 

9. Členské příspěvky byly stanoveny na 200,- Kč ročně.  

10. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda 

výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 

11. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného 

ukončení členství. 

Čl. V. 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) Členská schůze; 

b) Výbor.  



 

 

Čl. VI. 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje 

o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov; 

b) Volí členy výboru a odvolává je; 

c) Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období; 

d) Rozhoduje o zániku spolku. 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku.  

3. Zasedání členské schůze svolává výbor nebo kterýkoliv jeho člen podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Výbor je povinen svolat do třiceti (30) dnů členskou schůzi, pokud ho o to požádá 

písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské 

schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské 

schůze na náklady spolku sám. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá svolatel členům 

spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na 

později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději patnáct (15) dní před jeho 

konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset (10) dní před konáním 

zasedání členské schůze zasílá svolatel členům spolku návrhy materiálů, které jsou členské schůzi 

předloženy ke schválení. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. 

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto 

stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  

5. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, pak je k jejich výkladu oprávněna 

členská schůze. 

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze 

Čl. VII. 

Výbor 

1. Statutárním orgánem spolku je výbor.   

2. Výbor má 3 členy. Funkční období členů výboru je 3 leté.  

3. Činnost spolku v období mezi dvěma členskými schůzemi řídí a koordinuje výbor. 

4. Výbor zvolí na svém prvním zasedání z řad svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka.  

5. Práci výboru řídí a výbor svolává předseda výboru. Výbor se schází na svém zasedání dle aktuální 

potřeby, minimálně však dvakrát ročně. 

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů. 

7. Předseda výboru odpovídá za vedení seznamu všech členů spolku a je povinen zajistit jejich řádné 

a včasné informování o činnosti spolku. 



 

 

8. Místopředseda výboru zastupuje předsedu výboru v případě jeho nepřítomnosti. 

9. Pokladník je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Je odpovědný za 

hospodaření spolku 

10. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru je předseda výboru nebo jiný jeho člen 

povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru.  

11. Výbor spolku určuje podmínky odměňování a poskytování náhrad a výdajů těm, kteří vykonávají 

práci pro spolek. 

12. Návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání výboru, může být z rozhodnutí 

člena výboru rozeslán ostatním členům výboru k projednání mimo zasedání výboru písemně nebo 

elektronicky (dále „per rollam“). 

12.1. Členové výboru musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam, včetně 

návrhu usnesení. Lhůtu pro hlasování per rollam stanoví člen výboru, který návrh 

rozeslal. Lhůta pro hlasování per rollam je minimálně pět (5) dní. 

12.2. Členové výboru se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, 

sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody 

svého stanoviska. 

12.3. Zápis o přijatém usnesení schváleném per rollam se připojí k zápisu z nejbližšího 

následujícího zasedání výboru a je ověřován v průběhu řádně svolaného zasedání 

výboru.  

Čl. VIII. 

Zastupování spolku 

Spolek zastupují vždy společně alespoň dva členové výboru.  

Čl. IX. 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 

neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku, nebo přímo na neonatologické oddělení 

Gynekologicko – porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba. 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Stanovy, právní vztahy, práva a povinnosti z nich vyplývající se řídí platným právním řádem 

České republiky. Členové spolku se dohodli, že všechny případné spory vzniklé z těchto Stanov, 

včetně otázek jejich platnosti, či následků jejich neplatnosti, jakož i jejich výkladu, realizace, či 

ukončení, budou projednány a rozhodovány s konečnou platností příslušným soudem České 

republiky.  

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne … 

3. Účinnost nabývají dnem zápisu do veřejného rejstříku vedeného u příslušného soudu. 

 

V Ostravě dne 10.4.2019 


